
videobook! 

Wesley paletta előadások 
 

http://oktatas.uni.hu/Palettaeloadasok.htm 
 

A virtuális rendezvényen résztvenni kívánók az előadás kezdete előtti percekben (tehát 8.55 

és 8.59 között, illetve 13.55 és 13.59  között jelezzék ezt a szándékukat 

a nagypetertibor@gmail.com címen. Válaszként egy linket fognak kapni, s arra kattintva 

léphetnek be a konferenciára. 

 

2020 május 9 de Gordon Győri János: Szépség és szörnyeteg: 4 

ellentmondásos jelenség az oktatás világában  

Győri János 1. Árnyékoktatás 

Győri János 2. Tehetséggondozás 

Győri János 3. Artificial intelligence in education 

Győri János 4. Multikulturális oktatás 

 

A zoom felvétele: 

https://youtu.be/g66ItfrFAmE 

 

Videobook: 

 

Első példány 

https://youtu.be/4mHxrh5oVsE 

https://youtu.be/KjScwjFjAck 

https://youtu.be/EedNjD9wjec 

https://youtu.be/6AujAUYKXIo 

https://youtu.be/m8TgwfrvYfA 
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https://youtu.be/tG9hxB9Qxmg 

  

Másik példány: 

https://archive.org/download/conferences_2018/Gordon_Gyori_Janos_Paletta_Wesley_20200509_0.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Gordon_Gyori_Janos_Paletta_Wesley_20200509_1.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Gordon_Gyori_Janos_Paletta_Wesley_20200509_2.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Gordon_Gyori_Janos_Paletta_Wesley_20200509_3.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Gordon_Gyori_Janos_Paletta_Wesley_20200509_4.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Gordon_Gyori_Janos_Paletta_Wesley_20200509_5.mp4 

 

2020.05.09 du. 

 

Hubai Péter: A kereszténység diadalának okairól Egyiptomban  

 

A zoom felvétele: 

https://youtu.be/I2aspnoufRY 

 

Kézifelvétel: 

https://youtu.be/BNq9mg0eQR8 

https://youtu.be/u7MRdijKenw 

https://youtu.be/OtW6pvuoUl8 

https://youtu.be/rgKt8J10FLY 

https://youtu.be/tlX9G-EuKlA 

https://youtu.be/bcfUE_p3UYE 

Másik példány: 
https://archive.org/download/conferences_2018/Hubai_Peter_Paletta_Wesley_20200509_7.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Hubai_Peter_Paletta_Wesley_20200509_8.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Hubai_Peter_Paletta_Wesley_20200509_9.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Hubai_Peter_Paletta_Wesley_20200509_10.mp4 
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https://archive.org/download/conferences_2018/Hubai_Peter_Paletta_Wesley_20200509_11.mp4 

https://archive.org/download/conferences_2018/Hubai_Peter_Paletta_Wesley_20200509_12.mp4 

 

 

 

 

 

 

 

Hetvenöt éve szabadult fel Európa a náci megszállás és kollaboránsai 

uralma alól 
 

http://oktatas.uni.hu/20200509.htm 

 

 

Az esemény a „Hetvenöt éve szabadult fel Európa” 

https://wesley.hu/2020/02/22/hetvenot-eve-szabadul-fel-europa/  megemlékezés-sorozat része. 

 

A húszadik század második felében az 1945 májusára történő 

visszaemlékezés az egyik legfontosabb közös ügy volt. Európa 

felszabadulását ünnepelték európaiak és amerikaiak, az 1945 tavaszán 

győztes és vesztes oldalon álló országok kormányai és polgárai, a nagy 

háború fő- és mellékfrontjain résztvevők, nagy országok és kicsinyek, a 

vasfüggöny két oldalán élők, vallásosak és ateisták, kormánypártiak és 

ellenzékiek. 

 

Az ünneplés és az emlékezés évtizedeken át elsősorban arra irányult, hogy 

„valaki más” hozott ránk borzalmakat: olyan erők, melyek „nemzeti 

tulajdonságainktól”, „európaiságunktól”, a „zsidó-keresztény-görög-római 

hagyománytól”, „emberi mivoltunktól” idegenek. 
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Az utóbbi évtizedekben az európai és amerikai közbeszéd némiképp 

megváltozott, európai és amerikai értelmiségiek és politikusok mind többet 

beszélnek arról, hogy a ránk hozott borzalmak bizony benne gyökereznek 

emberségünk és kulturánk legmélyebb rétegeiben, s hogy a borzalmas 

tetteket elkövetők aktív kollaboránsai és tétlen szemlélői a világ minden 

pontján sokkal többen voltak, sokkal jelentősebb szerepet játszottak, mint 

ahogyan azt látni szeretnénk. 

Vannak tehát, akik egy mélyebb, őszintébb, önkritikusabb emlékezés útján 

indultak el. De vannak sajnos olyanok is, akik a másik irányba mozdultak el, 

akik nem látnak ünnepelnivalót Európa felszabadulásában, nem látnak 

elitélnivalót a korabeli kollaborációban.  

2020 május 9-n Európa antifasiszta polgáraival együtt ünneplünk.  

 

A megemlékezés helyszíne : VIII Dankó u 11, WJLF Kline terem 

Időpontja : 2020.05.09. 14 h 

A megemlékezés rendezője a WJLF Tudományos Tanácsa, felelős Nagy 

Péter Tibor 

A megemlékezés honlapja: 

http://oktatas.uni.hu/20200509.htm 
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